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ТЕМА 2: 

Испитивање микроклиме у радној околини 



Увод 

• На радном месту неопходно је обезбедити потребне 
микроклиматске услове за несметано обављање радне 
делатности.  

• Под микроклимом се подразумева клима у ограниченом  
простору. 

• Најважнији параметри који чине микроклиму су 
температура ваздуха, температура зрачења околине, 
влажност ваздуха и брзина струјања ваздуха. 



• У производним погонима чест проблем представља 
висока температура, као последица ослобађања топлоте  
од технолошких процеса или опреме (напр. изливање 
гвожђа, челика и обојених метала, термичка обрада 
челика, печење цигле, керамике, производња стакла, 
печење хлеба и сл.) 

• Високе температуре током лета отежавају рад на 
отвореном: радови у бродоградилиштима, 
пољопривредни радови, радови у грађевинарству. 

• Повећана релативна влажност и слабо струјање ваздуха 
додатно неповољно утичу на микроклиму при високим 
температурама. 



• Неки радни процеси одвијају се и при ниским 
температурама (производња парафина, одлежавање пива, 
рад у хладњачама). 

• Ниским температурама изложени су и радници у зимском 
периоду при обављању радова на отвореном: сеча шума, 
радови у грађевинарству, бродоградњи, пољопривредни 
радови. 

• Такође рад на великим висинама (рад пилота, сточара, 
шумских радника) доноси ризик оштећења здравља због 
сниженог притиска ваздуха. 

• Уопштено, може се рећи да неповољни микроклиматски 
услови угрожавају здравље радника, њихову радну 
способност и повећавају број несрећа. 



Слика 1. Добици топлоте у ограниченом простору 



Слика 2. Радови на отвореном простору 



Микроклиматски чиниоци 

• Температура је мерило унутрашње енергије неке 
материје. 

• Температура ваздуха зависи од тога колико унутрашње 
енергије садржи ваздух одређене запремине. 

• Разлика у температури је погонска сила за размену 
топлоте између објеката и околине. 

• Топлота се преноси кондукцијом, конвекцијом и 
зрачењем. 

• Уобичајене мерне јединице за температуру су степен 
Целзијус (°С) и степен Fahrenheit (°F). 

• Јединица за температуру међународном „SI“ систему је 
Келвин (К). 



• Потребна температура ваздуха у просториjи одређена jе 
спољашњом температуром и активношћу људи коjи 
раде у одређеноj просториjи. 

• Што је већа активност, човек производи више топлоте, 
па jе потребна и нижа температура ваздуха у 
просториjи. 

• Да би се радници осећали удобно, потребно jе да 
температура ваздуха у просториjи што мање одступа од 
пријатно средње температуре површине просториjе. 



• Средња температура површине просториjе jе средња 
температура свих површина просториjе (укључуjући 
грејне површине), а одређуjе се следећом jедначином:  

• Из средње температуре површине просториjе и 
температуре ваздуха у просториjи одређуjе се осећајна 
(сензибилна) температура у просториjи:  



• Притисак ваздуха је једнак маси стуба 
ваздуха који се пружа изнад јединичне 
површине до горње границе атмосфере.  

• Мерна једница за притисак у 
међународном SI систему је Паскал (Pa). 

• Уобичајене јединице за притисак су још bar, 
mbar, hPa, kPa, MPa, mmVS, atm, PSI, 
kPd/cm2. 



• Погонска сила за струјање ваздуха је разлика у густини 
или разлика у притисцима. 

• Струјање ваздуха може бити природно или принудно. 

• Природно струјање ваздуха настаје под утицајем ветра 
или услед природне конвекције. 

• Принудно струјање ваздуха настаје радом неке струјне 
машине (вентилатор, дуваљка и сл.) 

• Брзина струјања ваздуха се изражава у m/s а смер 
струјања помоћу ветроказа. 



Слика 3. Природно струјање ваздуха 

Слика 4. Принудно струјање ваздуха 



• Последица испаравања воде (евапорације) је присуство 
влаге у ваздуху (вода у гасовитом стању). 

• На брзину испаравања утиче температура површине 
(што је виша температура, испаравање је веће), сувоћа 
ваздуха (сувљи ваздух убрзава исравање), јачина ветра 
(јачи ветар убрзава испаравање), притисак ваздуха 
(нижи притисак појачава испаравање). 

• Топлиjи ваздух може примити више водене паре од 
хладног ваздуха (табела 1). 

• Наjвећа количина водене паре коjу ваздух jединичне 
запремине може примити на одређеноj температури 
назива се максимална влажност и изражава се у g/m3. 



• Апсолутна влажност jе маса водене паре у jединици 
запремине влажног ваздуха и изражава се у g/m3. 

• Релативна влажност jе броj изражен у процентима коjи 
показуjе однос количине водене паре у одређеном 
тренутку и максималне количине водене паре коjу би 
ваздух на тоj температури и притиску могао примити и 
изражава се у kg/kg. 

• Ако jе релативна влажност 0%, значи да jе ваздух 
потпуно сув; ако jе 100%, значи даjе ваздух засићен 
воденом паром. 

• Ваздух који садржи максималну количину водене паре 
назива се засићен ваздух. 

• Температура тачке росе је највиша температура при 
којој долази до кондензације водене паре. 



Табела 1. Максимални садржај водене паре у зависности 
од температуре ваздуха 



Слика 5. Молијеров дијаграм за влажан ваздух 



Мерење и мерна опрема 

• Температура ваздуха се мери термометром, коjи бележи 
температуру ваздуха с коjим се налази у термичкоj 
равнотежи. 

• Зато термометар, према међународноj конвенциjи, мора 
бити постављен у посебно грађеноj кућици изолираноj 
од радиjациjских утицаjа околине, али кроз коjу мора 
струjати околни ваздух. 

• Температура се мери на 1,25 m до 2 m висине, тj. изнад 
приземног поремећеног слоjа у коjем jе често разлика 
температура врло велика и на малим висинским 
разликама.  

• Температура околног ваздуха мери се термометром 
коjем су резервоари заштићени од топлотног зрачења.  



Слика 6. Мерење темературе ваздух термометром 



• Чврсте површине коjе окружуjу тело у затвореном 
простору имаjу различите температуре, различиту 
способност емитовања топлотног зрачења и различит 
положаj према поjединим деловима тела, па jе 
наjприкладниjе као меру за топлотно зрачење 
употребити средњу температуру зрачења околине. 

• То jе температура црног тела при коjоj би оно зрачило 
истом jачином као и околина. 

• Jачина топлоте зрачења мери се глобус-термометром. 
Глобус-термометар jе бакарна шупља кугла са спољне 
стране обоjена црном боjом без сjаjа. 

• Црна боја је изабрана како би се избегла свака 
рефлексија и како би се добиле особине што 
приближније црном телу.  



• У куглу jе уметнут живин термометар тако да jе његов 
резервоар смештен у средиште кугле. 

• Ако се глобус-термометар постави у простор у коjем 
постоjи топлотно зрачење, он ће се услед његовог 
деловања загреjати. 

• Што jе топлотно зрачење веће, то ће глобус-термометар 
показивати температуру вишу према температури 
околине. 

Слика 6. Глобус термометар 



• Струjање ваздуха убрзава одвођење топлоте са површине 
тела. 

• Зато ветар лети може ублажити осећаj врућине, а зими 
поjачати осећаj хладноће. 

• Брзина струjања ваздуха коjи се креће у неком смеру 
мери се анемометром, који се састоjи од пропелера 
причвршћеног за покретну осовину. 

• Ваздух коjи се креће, удара у пропелер при чему 
производи одређени притисак због коjег се пропелер 
покреће. Од брзине кретања ваздуха зависи брзина 
окретања пропелера. 



• Када jе струjање ваздуха вртложно, брзина се мери 
кататермометром или термометром са усијаним 
влаконом („hot wire“). 

• Мерење брзине струјања ваздуха је на принципу 
мерења брзине хлађења течности у посуди или 
усијаног влакна. 



Слика 7. Aнемометар са пропелером Слика 8. Aнемометар са усијаним 
влаконом („hot wire“)  



Слика 9. Вишенаменско мерило микроклиме у радној околини  



Слика 9. Вишенаменско мерило микроклиме у радној околини  



Сврха мерења параметара микроклиме 

• Мерење параметара микроклиме има сврху да се утврди 
да ли у радним просториjама постоjе оптимални, 
задовољаваjући услови или одступања од прописаних 
норматива и каква су та одступања. 

• Параметри микроклиме мере се на радним местима коjа 
се налазе уз изворе топлоте, уз прозоре и врата, на 
правцу ваздушних струjа коjе су последица механичке 
или природне вентилациjе и барем на jош пет тачака 
(углови и средина просториjе) у просториjама величине 
до 100 m2. 

• У већим просториjама на сваких 20 m2 потребно jе 
одабрати jедно мерно место 

• Мерења се врше у карактеристичним летњим и зимским 
режимима рада. 



Пример акредитације 





Извод из стандарда ISO 7726 

• Ergonomics of the thermal environment - Instruments for 
measuring physical quantities (ISO 7726:1998) - Ергономија 
топлотне средине - Инструменти за мерење физичких 
количина 

• Овај међународни стандард  

утврђује минималне  

карактеристике инструмената за  

мерење карактеристика физичких  

величина, као и средине, као и  

метода за мерење физичких  

величина ове средине. 



• Стандард специфицира потребне карактеристике мерних 
инструмената за мерење физичких величина које 
карактеришу радну околину као и методе за мерење 
физичких величина. 

• Спецификације за мерне инструменте и методе су 
подељене на две групе (тип „C“ и тип „S“). 

• Тип „C“ се односи на умерене услове у радној околини који 
су приближни условима комфора  

• Тип „S“се односи на радну околину са повећаним или 
екстремним термичким стресом.  

• Основне физичке величине које се мере: температура 
ваздуха, средња температура зрачења околине, влажност 
ваздуха (апсолутна) и температура чврстих површи. 

 



• Брзина ваздуха мерена у некој тачки простора је променљива 
величина (подложна флуктуацијама). 

• Препорука у стандарду је да се ове флуктуације забележе. 

• Струјање ваздуха се може описати осредњеном вредности брзине 
(просечна вредност брзине током временског периода мерења) и 
стандардном девијацијом (SD) (одступањем) од те осредњене 
вредности. 

SD=
1

𝑛−1
 𝑣𝑎𝑖 − 𝑣𝑎

2𝑛
𝑖=1  

Где су: 

𝑣𝑎 - средња брзина струјања ваздуха 

𝑣𝑎𝑖- брзина струјања ваздуха у i-том тренутку времена 

 

• Интензитет турбуленције се изражава као количник SD и осредњене 
брзине ваздуха, уобичајено се изражава у процентима: 

TU=
SD

𝑣𝑎
∙ 100 [%] 

 



Прописане вредности микрокиматских 
чинилаца 

• Преглед мера за БЗР на радном месту у оквиру 
Правилника о превентивним мерама за безбедан и 
здрав рад на радном месту ("Сл. гласник РС", бр. 21/2009 
и 1/2019) прописује следеће вредности: 

 

 Врста рада 

Температура спољашњег ваздуха 

до +5 °C од +5 до +15 °C више од +15 °C 

Темп. 
[°C] 

Рел. 
влажност 

[%] 

Брзина 
струјања 

[m/s] 

Темп. 
[°C] 

Рел. 
влажност 

[%] 

Брзина 
струјања 

[m/s] 

Темп. 
[°C] 

Рел. 
влажност 

[%] 

Брзина 
струјања 

[m/s] 

Лак 
физички 

рад 
18-28 макс 75 макс 0,3 18-28 макс 75 макс 0,6 макс 28 

28 °C→55 
26 °C→60 
24 °C→65 

< 24 °C→73 

макс 0,5 

Средњи 
физички 

рад 
15-28 макс 75 макс 0,5 15-28 макс 75 макс 0,6 макс 28 

28 °C→55 
26 °C→60 
24 °C→65 

< 24 °C→73 

макс 0,7 

Тешки 
физички 

рад 
15-28 макс 75 макс 0,5 15-28 макс 75 макс 0,6 макс 28 

28 °C→55 
26 °C→60 
24 °C→65 

< 24 °C→73 

макс 1,0 



Стручни налаз, обавезно, садржи: 
 
1) пословно име и седиште правног лица са лиценцом које је 
обавило прегледе и провере и издало стручни налаз; 
2) број стручног налаза и датум његовог издавања; 
3) позив на прописе, односно акте и документе на основу 
којих је утврђена обавеза вршења прегледа и провере 
опреме за рад; 
4) назив и седиште корисника опреме за рад; 
5) место и време вршења прегледа и провере опреме за рад; 
6) име и презиме одговорног лица са лиценцом за обављање 
прегледа и провере опреме за рад, које потписује стручни 
налаз; 
7) име и презиме и стручна спрема лица која су, у складу са 
методологијама вршила прегледе и провере опреме за рад; 

Садржај стручног налаза 



8) податке којима се ближе одређују радна места у радној 
околини и места на којима су вршена испитивања (опис, 
фотографија, скица, графички приказ у простору и сл.) са 
параметрима услова рада који су утврђени у току 
испитивања; 
9) податке о инструментима и уређајима који су коришћени у 
поступку испитивања услова радне околине; 
10) утврђено стање, нивои или величине карактеристични за 
одређене елементе испитивања, у складу са методологијама 
испитивања услова радне околине као и посебно исказане 
ризике по здравље запослених због присуства физичких и 
хемијских штетности изнад дозвољених нивоа или 
концентрација, недовољне осветљености и микроклиме 
изван зоне конфора; 
11) закључак да ли су на радном месту и у радној околини 
измерене величине у дозвољеним границама, односно да ли 
су примењене или нису примењене прописане мере за БЗР. 



Пример извештаја о испитивању 






